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Ezennel igazoljuk, hogy 

Tungsram Operations Kft. 

 
   

Váci út 77., 1044 Budapest, Magyarország 

 

  

irányítási rendszerét a Lloyd's Register felülvizsgálta és értékelte. Az auditált irányítási rendszer megfelel az alábbi 
szabványnak: 

ISO 45001:2018 

 

 

 

Jóváhagyási számok: ISO 45001 – 00018446 

 
Ez a tanúsítvány csak az azonos számú mellékletben felsorolt telephelyekre vonatkozóan érvényes. 

 

Az irányítási rendszer alkalmazási területe: 

 

Fényforrás, CFL és LED fényforrás és armatúra, SMT, fényforrás alkatrész, üveg és üveg alkatrész, kerámia alkatrész, gép és 
gépalkatrész, vákuumtechnikai gép és alkatrész, wolfram és huzal gyártása. Fémalkatrész gyártása, javítása, hegesztés, 
összeszerelés, fémszerkezet gyártás, festés, fröccsöntés, galvanizálás. Fényforrás diagnosztikai vizsgálatok és mérések. Beltéri 
növénytermesztés. 
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Tanúsítvány melléklet 

 

 

 

             

 

 
 
Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents are, 
individually and collectively, referred to in this clause as 'Lloyd's Register'. Lloyd's Register assumes no responsibility and shall not be liable to any person for any loss, damage or 
expense caused by reliance on the information or advice in this document or howsoever provided, unless that person has signed a contract with the relevant Lloyd's Register entity 
for the provision of this information or advice and in that case any responsibility or liability is exclusively on the terms and conditions set out in that contract. 
Issued by: Lloyd's Register EMEA Mft., H-1139, Budapest, Váci út 95. a Lloyd's Register Quality Assurance Limited for and on behalf of:, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, 
Birmingham B37 7ES, United Kingdom 

Page 2 of 3 

Helység Tevékenységek 

 

Tungsram Operations Kft.  

1044 Budapest, Váci út 77., Magyarország 

ISO 45001:2018  

Központi irányítói tevékenység. 

 

 
 

Tungsram Operations Kft. 
Light Source Factory  

1044 Budapest, Váci út 77., Magyarország 
1046 Budapest, Fóti út 141., Magyarroszág 

ISO 45001:2018  

Fényforrás, üveg és üveg alkatrész, kerámia alkatérszek 
gyártása. Összeszerelés és javítás. Fényforrás gyártási 
alapanyagok előállítása. Fényforrás diagnosztikai 
viszgálatok és mérések. Beltéri növénytermesztés. 

 

 
 

Tungsram Operations Kft. 
Component Factory  

4220 Hajdúböszörmény, Kinizsi tér 1. 

Magyarország 

ISO 45001:2018  

Gép, szerszám, gépalkatrész és egyedi alkatrészek, 
fényforrás alkatrész, wolfram és huzal gyártása, 
hegesztés, eszközök gyártása, összeszerelés. 

 

 
 

Tungsram Operations Kft. 
Light Source Factory  

4600 Kisvárda, Temesvári út 17., Magyarország 

ISO 45001:2018  

Fényforrás, eszköz és alkatrész, papír csomagolóanyag, 
LED armatúra gyártása, fémfelület kezelés, fémalkatrész 
gyártás, javítás, hegesztés, összeszerelés, fémszerkezet 
gyártás. 

 

 

 

Tungsram Operations Kft. 
Light Source Factory  

8800 Nagykanizsa, Kinizsi u. 97., Magyarország 

ISO 45001:2018  

Fényforrás, CFL és LED fényforrás és armatúra, 
fényforrás alkatrész, SMT, üveg és üveg alkatrész, gép és 
gépalkatrész, vákumtechnikai gép és alkatrész gyártása, 
festés, fröccsöntés és összeszerelés. Fényforrás gyártási 
alapanyagok előállítása. 
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Helység Tevékenységek 

Tungsram Operations Kft. 
Component Factory  

8900 Zalaegerszeg, Alsóerdei út 3. 

Magyarország 

ISO 45001:2018  

Fémalkatrész, fényforrás alkatrész, üveg és üveg 
alkarész, autóipari alkatrész gyártása, hegesztés, 
galvanizálás, szerszám tervezés és gyártás, 
eszközgyártás, összeszerelés. 

 

 
 

 

  

  

 


